Opgave in detail: 5-jarigen
Algemeen: optoming conform FEI
Wanneer commando lezen
Voor begin van de proef

Gewenste actie
Teugels opnemen en
aandraven op korte zijde A

Ruiter bij B

Slangenvolte met 3 bogen

Tijdens de slangenvolte

Verruimen tussen M en F

Ruiter op lange zijde

A afwenden en wijken

Ruiter op de hoefslag

Bij H via de diagonaal van hand
veranderen

Ruiter einde diagonaal

A afwenden en wijken voor het
rechterbeen

Ruiter op korte zijde

Bij B grote volte rechts

Ruiter op de hoefslag

Lange zijde sprongen vergroten

Ruiter einde lange zijde

Van hand veranderen en via
draf of stap van galop
wisselen
Hoefslag volgen en op de lange
zijde sprongen verlengen

Ruiter op de volte

Ruiter op korte zijde

Op de volgende lange zijde
een paar galopsprongen
verzamelen en weer
verruimen
Bij B op grote volte
Op de grote volte enkele passen
”ueberstreichen”

Op de volte
Na het hals strekken

Op de grote volte en overgang
naar draf.
Op grote volte hals laten
strekken, 1,5 volte
Overgang naar de stap

EINDE PROEF

Commando
Op de lange zijde teugels opnemen
en aandraven arbeidsdraf, op de
rechterhand.
Vanaf A, slangenvolte met 3 bogen
Lange zijde enkele passen
Verruimen.
A afwenden en wijken voor de
linkerkuit
Bij H via diagonaal van hand
veranderen, enkele passen
verruimen
A afwenden en wijken voor de
rechterkuit richting H
Bij B grote volte en galop rechts
aanspringen, daarna hoefslag volgen
bij B
Volgende Lange zijde sprongen
verlengen tussen K en H
Bij B door een S van hand
veranderen en via draf of stap galop
wisselen
Hoefslag volgen en op de lange
zijde sprongen verlengen tussen F
en M
Op de volgende lange zijde een
paar galopsprongen verzamelen
en weer verruimen
Bij B op grote volte
Op de grote volte gedurende enkele
sprongen handen over de manekam
strijken
Op grote volte overgang
naar draf
Hals laten strekken gedurende 1
volte
Overgang naar stap en bij B
hoefslag volgen
Op de korte zijde arbeidstap, lange
zijde weer middenstap.

